
 

 

 

З  А  П  О  В Е  Д 
 

№ РД-679 
 

гр. Ветово, 25.08.2022 год. 

 

 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

връзка с чл. 124а, ал. 2, чл. 125, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1 от Закона за 

устройство на територията и становище на главния архитект на Община Ветово 

 

 

О Д О Б Р Я В А М: 

 

1. Задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за 

улична регулация (ИПУР) за кв. 47 от о.т. 102, о.т. 101, o.т. 1096 до о.т. 96 и План за регулация 

(ПР) за ПИ с №№ от 777 до 794, кв. 47 по плана на гр. Сеново, обш. Ветово, обл. Русе., съгласно 

приложената скица-предложение. 

2. Разрешавам изработване на ПУП-ИПУР и ПР, съгласно заданието, описано в т. 1. 

3. Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията. 

4. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Димитър Денев – Зам.-кмет на Община 

Ветово. 

5. Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и 

изпълнение. 

     

МОТИВИ: Целта на проекта за ПУП-ИПУР да се измени уличната регулация на кв. 47 от о.т. 102, о.т. 

101, o.т. 1096 до о.т. 96, като се запази профила на улицата „Трети март“ и се измени улично-

регулационната линия на квартала по южните кадастрални граници на имотите по одобрения 

със Заповед № 907/ 22.11.1983 г кадастрален план на гр. Сеново за ПИ с №№  от 777 до 782 

и по южната граница на ПИ 66229.71.9901 - урбанизирана територия по КККР за гр. Сеново. 

Целта на проекта за ПУП-ПР е да се изготви план за регулация за поземлени имоти с №№ от 

777 до 794, като дворищно регулационните им линии се проведат по имотните им граници. 

                                                                                   

 

 
Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД, /п/ 

Кмет на Община Ветово 
 

 


